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زندان در سرزمينی بر فراز تپه :ملکوم اکس و قدرت دانش
زهرا جاننثاری

الدانی1

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشکدة زبانهای خارجی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

سيدمحمد مرندی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشکدة زبانها و ادبیات خارجی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت ،5131/51/51 :تاریخ تصویب)5131/55/10 :

چکيده
پژوهش حاضر براساس اندیشههای میشل فوکو دربارة زندان ،به بررسی زندگینامة خودنوشت ملکوو اکو
میپردازد که پ از دورة حب او به نگارش درآمد .نگارنودگان درصوددند توا ابهوا و دوگوانگی نهفتوه در
ماهیت اسارت و زندان را که به کسب دانش و قدرت از سوی ملکو اک در دورة حوب او منجور شود ،بوا
توجه به نظریههای فوکو تبیین کنند .زندان از یکسو نیرویی محدودکننده و سرکوبگر برای روح و روان این
سیاهپوست آمریکایی بود؛ از سوی دیگر ،اگر به مفهوو زنودان از دیودگاهی گسوتردهتور بنگوریم ،آمریکوا و
نژادپرستی آمریکایی (گفتمانهای غالب ،محدودکننده و سرکوبگر) را میتوان نوعی زندان دانست که بهطرز
شگفتآوری نقشی حیاتی در روشنگری ،کسب معرفت نف و تولید دانش جدید از سوی سیاهان آمریکایی
ایفا میکند .این فشار و سرکوب ،سبب قدرتمندشدن ستمدیدگان نژادی و اصالح فرهنگ غالوب سوتمگران
نژادپرست میشود .رویکرد این پژوهش عبارت است از کاربست نظریههای میشل فوکو دربوارة روانشناسوی
زندان و تأثیر آن بر زندانی در کتاب زندگینامة خودنوشت ملکو اک  .هدف آن است که نشان دهیم ابها و
تناقض نقش زندان در شکلدادن به شخصیت زندانی در نظریههای فوکوو در زندگیناموة خودنوشوت ملکوو
اک نیز بهصورت مشابهی انعکاس مییابد.
واژههای کليدی :آزادی ،دانش و قدرت ،زندان ،زندگینامة خودنوشت ملکو اکو  ،ملکوو اکو  ،میشول
فوکو ،نژاد.

 .5تلفن ،115-19313135 :دورنگارEmail: z.jannessari@fgn.ui.ac.ir ،115-10079135 :
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مقدمه
در گذشته هرگز به ذهنم خطور نمیکرد که بتوانم در برابر مرد بایسوتم و برایشوان سوخن
بگویم .در آن روزگاری که در خیابانها پرسه میزد  ،معامله میکرد  ،مواد مخودر جابوهجوا
میکرد و دست به سرقت میزد  ،بزرگترین رؤیای خود را در نیمکیلو حشیش میدید و
حتی خواب آن را هم نمیتوانستم ببینم که روزی در اسوتادیو هوا و میوادین ،بوزرگتورین
دانشگاههای آمریکا ،برنامههای رادیو و تلویزیون و حتی در سراسر مصر و آفریقا و انگلسوتان
سخنرانی کنم (اک و هیلی.)371 -393 :5395 ،
ملکو اک  )5301 -5331( 5یکوی از متنواقضتورین شخصویتهوا در تواریخ سویاهان
آمریکاست .زندگی او بازتابی از مقاطع گوناگون ،پیچیده و کامالً متضاد است و بلوغ روانوی و
عقیدتی و شکلگیری ذهن یک سیاهپوست را در میان سفیدپوستان آمریکا بهخووبی نشوان
میدهد .او در خانوادهای مسیحی پرورش یافت و دوران کودکیاش با فقر و سوختی سوپری
شد .اکو پو از مورگ پودرش ،از طریوق سوازمان خیریوه تحوت سرپرسوتی خوانوادهای
سفیدپوست قرار گرفت و در مدرسة سفیدپوستان به تحصیل مشغول شد ،اموا تحصویالت او
پ از دبیرستان خاتمه یافت .پ از آن برای تأمین هزینههای زندگی به مشاغل فرودسوت
در بوستون ،هارلم و نیویورک روی آورد .در این بوین ،بوا موواد مخودر و خریودوفروش غیور
قانونی مشروبهای الکلی و فساد و فحشا آشنا شد ،اما سورانجا دسوتگیر و بوهمودت هفوت
سال زندانی شد و در این مدت بدون داشتن مربی ،مشتاقانه مطالعههای گستردهاش را آغواز
کرد .او در سالهای حب با فردی به نا االیجا محمد ،رهبر سازمان ملوت اسوالمی آمریکوا
آشنا شد و با او به مکاتبه پرداخت .گرایش ملکو اک به اسال بوه ایون دلیول بوود کوه او
مسیحیت را مسئول شستوشوی ذهنوی سویاهان آمریکوا و سوو دادن آنهوا بوه تسولیم و
سازش در برابر جو غالوب مویدانسوت .در نظور او ،اسوال بورای بهبوود شورایط سویاهان ،از
مسیحیت مؤثرتر بود؛ زیرا به آنها خودآگاهی ،شخصیت و حرمت و حقو برابر اعطا میکرد
(بل110 :3119 ،؛ بن علی عبده.)51 :3117 ،
اک پ از آزادشدن از زندان ،به اسال گروید و سوپ از طورف االیجوا محمود بورای
پیشبرد اهداف سازمان ملت اسالمی به سخنرانی و تبلیغ در اینجا و آنجا پرداخت تا سیاهان
5. Malcolm X
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بیشتری را جذب کند ،اما در این اثنا ،متوجه جریانی انحرافی در مرکز سازمان ملت اسالمی
شد .سرانجا از این سازمان جدا شد و راهی تازه درپیش گرفت .او با اتکا به تجربههایی کوه
از سفر به اطراف و اکناف جهان ،بهویژه مکه بهدست آورده بود ،اندیشههای پیشوین خوود را
اصالح کرد و با هدف حمایوت از سویاهان ،نوه الزامواً سویاهان مسولمان آمریکوا ،مبوارزه بوا
قدرتهای استعماری را آغاز کرد .اک از سفیدپوستان متنفر بود ،اما بوا آغواز مبوارزههوای
سیاسیاش کوشید تا تعصبهای پیشین خوود را کنوار بگوذارد .سورانجا در حوین آخورین
سخنرانیاش ترور شد .وی شخصیتی بسیار پرجذبه داشت و بههمویندلیول توانسوت تعوداد
زیادی از سیاهان را به اسال جذب کند .او در عرصة بینالمللی نیز نفووذ زیوادی بور رنگوین
پوستان ،بهویژه مرد آفریقا داشت .بهاینترتیب ،زندگی اک سرشار از تناقض و تحول بوود.
بهنظر میرسد بخش عمدهای از این تناقض به سالهای حب او در زندان مربوط اسوت .در
ادامه ،دربارة این ابها بیشتر سخن میگوییم و میکوشیم تا معنوای زنودان را بوه آن سووی
دیوارهای زندانی که اک در آن به سر میبرد ،یعنی به جامعة آمریکای نژادپرست در طوول
حیات اک تعمیم دهیم تا بهاینترتیب ،مفهو زندان بهعنوان دنیایی که اکو هموواره در
آن زیر فشار محدودیتهای نژادی و طبقاتی بوده است ،تبیین شود .اکو پو از آزادی از
زندان بهمعنای خاص کلمه تالش کرد تا از زنودانی بوزرگتور ،یعنوی ایودئولوژی اسوتعمار و
نژادپرستی نیز آزاد شود .در بخش اول این مقاله ،برای بررسی مفهو زندان ،ایدههای میشل
فوکو را با توجه به جزئیات و دقایق زندگینامة خودنوشت ملکو اک مرور میکنیم .بخوش
دو به مفهو فرامرزی زندان بهعنوان یک گفتمان در جامعوة نژادپرسوت آمریکوا اختصواص
دارد.
ادبيات پيشينه
کتابها و مقالههای بسیاری دربارة ملکو اک نگاشته شده و از این سیاهه ،تعوداد درخوور
توجهی زندگی ملکو اک را در بافت تاریخی و سیاسی روزگار او روایت کردهاند؛ بوهعنووان
نمونه ،ملکو اک  :رهبری جنگجو نوشتة جک رامل یوا در کنوار موردمم :زنودگی موذهبی
ملکو اک  ،اثر لوئی دکارو را میتوان نا برد .مارابل میگوید در سال  3113حدود 311
کتاب 101 ،فیلم و صفحة الکترونیکی و  111صدای ضبطشده دربوارة ملکوو اکو وجوود
داشته است ،اما این منابع عمدتاً بور پوژوهش جودی متکوی نبودنود ،در ناموههوا و مودارک
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شخصی ،وصایا ،یادداشتهای روزانه ،متن سخنرانیها و وعظها ،سابقة کیفری ،پروندة افبی
آی و جلسههای دادگاههای مربوط به ملکو اک  ،غور نکرده بودند .اینها معموالً از قودرت
تحلیلی و بینش انتقادی بیبهره بودند (مارابل.)30 :3111 ،
بعضی از این منابع به اندازهای متناقضاند کوه موورو در مقالوهای انتقوادی ،نگورشهوا و
برداشتهای نادرست ،سطحی و غیر دقیق بعضی از مطالعههوای انجوا شوده دربوارة ملکوو
اک را ردیابی و تحلیل میکند .در این میان ،مورو به زندگینامههای معروفی کوه مارابول و
پری نگاشتهاند ،اشاره میکند و اذعان میدارد که بیشتر برداشتهای نادرستی کوه آنهوا از
ملکو اک ارائه کردهاند ،مبنتی بر اسناد بیاساس ،شایعهها و سخنان حاشیهای اسوت ،نوه
مدارک واقعی دربارة حقایق زندگی او .به نظر مورو ،این شیوة نگرش ،بویش از آنکوه ملکوو
اک را بهدرستی به ما بشناساند ،بیشترین آسویب را بوه آبورو و وجهوة او وارد کورده اسوت
(مورو .)313 -317 :3153 ،
دستة دو منابعی هستند که با نگرشوی تحلیلوی ،افکوار ،فلسوفة سیاسوی و اعتقادهوای
مذهبی ملکو اک را بررسی میکنند؛ برای مثال ،در ادامه به دو مورد اشاره میکنیم.
مورد اول ،بَسی است که در توصیفی از زندگی و اراده ،هوش و استعداد ،درک و دریافوت
عاطفی ملکو اک  ،تأثیر این عوامل را در تحول او بررسی میکند .از نظر او ،ایون عوامول را
میتوان در منشورهای گوناگونی دید؛ از جمله بافت تاریخی زندگی ملکوو اکو  ،حیوات و
آگاهی سیاهان در فرهنگ آمریکایی ،بیان آگاهی سیاهان آمریکا در کال او ،بواور و آگواهی،
نظریههای وی دربارة حقو بشر ،جنسیت و فلسفة سیاسی او .بسی در تحلیل خود بوه ایون
باور میرسد که ملکو اک  ،هم مرد تفکر بود و هم مرد عمل و اینها شاخصوههوایی اسوت
که یک معلم باید در خود داشته باشد .بسی عقیده دارد که ملکو اک این دستاورد بوزرگ
را مرهون چالشی اسوت کوه طوی آن «موجودیوت ،خودآگواهی و هویوت فوردی آفریقوایی-
آمریکایی» خود را پذیرفت و به آن اندیشید (بَسی.)10 :3111 ،
در مورد دو  ،اسمالوود ملکو اک را بهعنوان یک رهبر آمریکایی آفریقاییتبوار معرفوی
میکند که در میان همنوعان خود اندیشمند و مربی بسیار شاخصی بود .به بیوان اسومالوود،
وی در محدودة دانشی که در زندان کسب کرده بود ،باقی نماند؛ بلکوه فراتور از مرزهوای آن
حرکت کرد و دانش تاریخی و فلسفیاش را با رویکردی عملوی آمیخوت و بوا بهورهگیوری از
جایگاه خود در جامعه بهعنوان یک فعال اجتماعی و سیاسی ،خارج از چارچوبهای آمووزش
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سازمانی ،به تربیت نوجوانان و بزرگساالن سیاهپوست پرداخت .این کار در جامعة آن روزگار
بسیار اهمیت داشت؛ زیرا سیاهان آمریکا هیچ اختیاری دربوارة فعالیوتهوای آموزشوی خوود
نداشتند و اکنون ملکو اک با جسارتی بینظیر در سخنرانیهای خوود ،مبوانی آموزشوی و
ازپیش تعریفشدة آمریکا را بهچالش میکشید و آن را بورای سویاهان ،نامناسوب و کشونده
میدید .اسمالوود ،با توجه به نظریة آموزشی کاوایدا اذعان مویدارد کوه ملکوو اکو بورای
تحقق این آموزش چارچوبناپذیر در میان سیاهان ،از چند مقوله بهره بورد :دانوش تواریخی
دربارة گذشتة سیاهان (اسمالوود ،)27 :3152 ،دانش سیاسوی کوه بوه دسوتیابی بوه قودرت
منجر میشد (همان )11 -23 :و شخصیت قومی و ملی که نتیجة آن ،دستیابی بوه آزادی و
سطوح واالتر انسانی در جامعه بود (همان.)13 :
با توجه به موارد باال و پیشینة گستردهتر دربارة ملکو اک باید گفت تاکنون پژوهشوی
با خوانش فوکویی از زندگینامة خودنوشت ملکو انجا نگرفته است .بهاینترتیوب ،پوژوهش
حاضر تالش دارد تا با ارائة چنین خوانشی ،تحلیلی تازه را به پیشینة پژوهش دربوارة ملکوو
اک بیفزاید.
بحث و بررسی
 .1زندان در سرزمينی بر فراز تپه

یکی از حساسترین برهههای زندگی اک ( )5313 -5320در زندان سپری شد که در آن،
دگرگونی و رشد بنیادین و شگفتآوری را تجربه کرد .دوران حب اک با مطالعة سوخت و
شکلگیری هویت او همراه بود .مطالعههای اک بر آگاهی او نسبت بوه خوودش ،دیگوران و
جهان پیرامونش افزود .این آگاهی به او شخصیتی پرجذبه و بانفوذ بخشید .نگواهی مختصور
به ملکو اک پیش از دوران حب و ملکو اک پو از آزادی از زنودان ،ایون مسوئله را
تأیید میکند .درواقع ،زندان در تحول و رشد ملکو اک نقشی بسیار سازنده داشوت؛ زیورا
به او بصیرت بخشید؛ بهنحویکه وقتی از دروازة زندان بیورون آمود ،دیگور یوک روشونفکر و
اندیشمند بود .با اینحال ،با نگاهی موشکافانهتر درمییابیم که شاید این صورفاً زنودان نبوود
که سبب تغییر و تحول یک سیاهپوست به یک رهبر عقیودتی شود .بایود اعتوراف کورد کوه
زندان ،مفهومی بسیار متناقض است.
به عقیدة میشل فوکو زندان به تبهکار ،چهرهای دوگانه میدهد .از یکسو سبب میشوود
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که زندانی خود را دربند تنبیه و مجازات ببیند؛ زیرا قانونشکنی کرده است .از سووی دیگور،
زندانی با تحمل حب  ،درحقیقت تسلیم قوانون شوده اسوت« :زنودانی قراردادهوا را زیور پوا
گذاشته و بهایندلیل درمجموع دشمن جامعه است ،اموا او در مجوازات خوود نیوز مشوارکت
میجوید» (فوکو .)31 :5331 ،بهعالوه ،فوکو تأکیود مویکنود کوه جودایی زنودانی از موتن
اجتماعی و محدودشدنش در میان چهار دیوار یا در پشت میلههای زندان ،بوه ایجواد فضوای
ذهنیای میانجامد که زندانی در آن به نتایج رفتار و کردار خود میاندیشد .بوه بیوان دیگور،
زندانی با بیدارشدن وجدانش ،از خالفی که کرده اسوت ،پشویمان مویشوود (هموان.)317 :
پشیمانی ،سرآغاز بازیابی حرمت ازدسترفتة زنودانی اسوت .درایونصوورت ،ایون فراینود بوه
هماناندازه که تجربی و آزمایشی است ،آموزشی نیز هست :تجربی بورای افورادی کوه رفتوار
زندانی را کنترل و بررسی میکنند و آموزشی برای فرد زندانی.
مشکل اینجاست که بازپروری زنودانی ،هموواره زیور نظوارت و کنتورل نظوارتکننودگان
نیست .گاهی کنترل این فرایند از دستان نظارت کنندگان خارج میشود و الزاماً تسلیمشدن
زندانی در برابر وضعیت موجود را بههمراه نخواهد داشوت (میلوز .)91 :3111 ،ایون مسوئله
گاهی حتی موجب میشود زندانی در برابر قوانین پذیرفتهشده شورش کند؛ بنابراین ،اگرچه
زندانی ،خود سوژة آزمایشی است ،خودشناسی و آگاهی پدیدآمده در او ،به تسولیمشودن یوا
شوریدن او در برابر شرایط موجود منجر میشود.
ملکو اک  ،بازپروری خود را با ترک سیگار و سپ گوشت خوک آغواز کورد (اکو و
هیلی .)323 :5395 ،اک دربارة دالیل این کار میگوید کوه ایون زنودان نبوود کوه چنوین
فضایلی را بهارمغان آورد؛ بلکه «واکنش روان در مقابل حب » بوود کوه بوه «تقویوت روان»
منجر میشد (همان)323 :؛ بنابراین ،انگیزة اصالح ،نتیجة شرایطی نبود که زندان بر زنودانی
تحمیل میکرد؛ بلکه تما این فرایند ،پشت پایی بود که زندانی به زندان میزد .اکو یوک
بار در نوجوانی به بازداشتگاه فرستاده شده بود .تا هنگامیکوه در بازداشوت بوود ،اتفواقی رخ
نداد ،اما پ از آزادی ،این مجازات بههیچوجه مانع تبهکاری او در هارلم نشود؛ بنوابراین ،در
دوران نوجوانی ،بازداشتگاه ،بهعنوان یک مؤسسوه ،هویچ توأثیر اصوالحکننودهای بور ملکوو
نداشت و او عمالً وارد زندگی تبهکارانه شد .ملکو اک پ از خوروج از بازداشوتگاه و ورود
به دنیای بزهکاران ،در دوران جوانی برای بار دو به زندان افتاد .این امکان وجود داشت کوه
ملکو پ از آزادشدن برای بار دو مانند گذشته رفتار غیرقانونیاش را از سر گیرد؛ زیورا او
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دالل حرفهای مواد مخدر بود .برخالف ایون پویشفور  ،ملکوو زنودگی کوامالً متفواوتی را
برگزید که با زندگی پیش از زندان او بسیار غریبه بود .با توجوه بوه دوران بازداشوت ملکوو ،
نظریة فوکو دربارة زندان ،بهعنوان یک عامل بازپرورنده ،بسیار نسبی بهنظر میرسود .زنودان
فقط بهعنوان یک جرقه ،موجب بازپروری ملکو شد .همانطور که دکارو اشاره میکنود ،بوه
نظر میرسد که «مراقبة ملکو در زندان که از ساعات طوالنی مطالعه سرچشمه میگرفوت...
درواقع او را از تفکر نژادمحورانهای که بر تما زندگی تبهکارانهاش در گذشته سوایه افکنوده
بود ،شرمنده ساخت» (دکارو .)35 :5337 ،صرف نظر از توأثیر احتموالی زنودان بور زنودانی،
نظریة فوکو دربارة تناقض ماهیت بزهکاری در مورد مکلو اک صاد است .فوکو از جور و
جنایت بهعنوان عوامل سرکوبگر و درعین حال ،آزادیبخوش یواد مویکنود .او حتوی تأکیود
میکند که سیاهان بدون رویآوردن به جنایت ،به آزادی نمیرسند (فوکو )373 :5331 ،که
این دستکم دربارة اک درست است.
اگر تأثیر منفی زندان بر زندانی را نادیده بگیریم ،حوب  ،فرصوت تولیود دانوش را بورای
زندانی فراهم میسازد و چنین دانشی بر آگاهی زندانی میافزاید .این شرایط در زنودانهوای
مجهز -که دسترسی زندانی را به منابع دانش میسر میسازند -تقویت میشود .ملکو اکو
میگوید که زندان کالنی در نورفوک ماساچوست از این نظر بسیار پیشرفته بود:
کالنی در بسیاری از موارد یک بهشت نسبی بود .سروی های بهداشتی بور مویزدنود.
هیچ میلهای در کار نبود ،فقط دیوار و در میان این دیوارها آزادی خیلوی بیشوتری داشوتیم.
هوای پاکیزه برای تنف فراوان بود ...چهار واحد بیستوچهارخانوهای وجوود داشوت و اگور
حافظها درست یاری کند ،در هر واحد ،پنجاه مرد زندگی میکردند .این بدینمعنا بوود کوه
کالنی درمجموع  53111زندانی داشت .هر خانه سه طبقه داشت و بوزرگتورین حسون آن
این بود که هر زندانی اتا مخصوص به خود را داشت (اک و هیلی.)311 :5395 ،
این توصیفی از شرایط فیزیکی زندان است .ملکو اک به جو فرهنگی درون زندان نیوز
اشاره میکند و از فرهنگ -آنگونه که در زندان رایج است -سخن میگوید؛ یعنوی «مسوائل
عقالنی ،گپوگفتهای گروهی ،مباحثههوا و چیزهوایی نظیور ایون» (هموان .)315 :ملکوو
فعالیت مربیان آموزشی را که برای کمک بوه پیشوبرد «برناموههوای بوازپروری» از هواروارد،
دانشگاه بوستون و جاهای دیگر میآمدند ،میستاید (همان) ،اما بارزترین ویژگی این زنودان
را کتابخانهای میداند که پارک هرست ،متخصص تاریخ و مذهب ،به زندان اهدا کورده بوود:
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«هزاران جلد از کتابهایش در قفسهها بود و در پ قفسهها ،جعبوههوا و کوارتونهوا پور از
کتابهایی بود که در قفسهها جا نشده بودند .در نورفوک ما واقعاً میتوانستیم بوه کتابخانوه
برویم و البته با کسب مجوز ،در راهروهای بین قفسهها راه برویم و کتاب برداریم .صدها جلد
کتاب کهنه آنجا بود و بعضی از آنها واقعاً کمیاب بودند .من بدون دنبالکردن هدف خاصوی
مطالعه میکرد تا اینکه باالخره یاد گرفتم هدفمند کتاب بخوانم» (همان).
ملکو در این برهه از زندگی ،به خورة کتاب تبدیل شد .بهنظر میرسد مطالعوة شخصوی
براساس میل باطنی و خارج از چارچوب تعریفشده در برناموههوای بوازپروری زنودان بورای
اک بسیار لذتبخش بوده است؛ زیرا ملکو به نظا آموزشی که از سوی سفیدپوسوتان بور
سیاهان تحمیل میشد ،اعتماد نداشت .او بر این باور بود کوه سوفیدها سویاهان را از دانوش
خاص خودشان ،زبان ،مذهب ،و فرهنگ گذشتهشان جدا میکردند و بههمیندلیل ،سویاهان
در آمریکا هویت واقعی نداشتند (همان .)310 :بهاینترتیب ،زنودان سورآغازی بورای سولوک
سیاهپوستان زندانی برای کشف هویت فراموششده ،خفته و شکافتهشان بود .بههمیندلیل،
ملکو تأکید میکند که آموزش واقعی را نمیتوان در هیچجا به دست آورد ،مگور در زنودان:
«تا آن زمان هرگز تا این اندازه در زندگیا آزاد نبودها » (همان .)309 :این در حالی اسوت
که ملکو واقعاً آزاد نبود.
چنین برداشتی از زندان ،از نظر فوکو ،چهرة کارناوالی خاصی به آن میبخشد؛ بهاینمعنا
که زندان در مواردی برای زندانی نوعی آگاهی فراهم میکند که از رهگذر آن ،زندانی خوواه
ناخواه نظا کیفری را واژگون میکند .در موارد افراطی ،چهرة کارناوالی زندان ،نه تنها منجر
به ایجاد اندیشه و رفتار آشوبگرانه در برابر وضعیت موجود میشود ،بلکه حتی از گناه و بوزه،
مفاهیمی «زیباییشناسانه» میسازد (فوکو .)07 :5331 ،البته ملکو از ایون مسوئله برکنوار
است؛ زیرا گنواه خوود را بوههویچوجوه گراموی نمویدارد .در پایوان فصول «دسوتگیری» در
زندگینامة خودنوشت ملکو اک آمده است کوه او قصود داشوته از گذشوتة پلیود خوود بوا
جزئیات سخن بگوید ،اما چنین نمیکند؛ زیرا نمیخواهد اینطور بهنظر رسود کوه گوویی بوا
یادآوری گناهانش نسبت به آنها مغرور است (اکو و هیلوی .)321 :5395 ،اکو دربوارة
زندگینامة خودنوشتش میگوید« :حاضر نیستم حتی ساعتی از عمر را وقف کتابی کنم کوه
احیاناً خواننده را وسوسه کند .تنها بهایندلیل وقت زیادی صورف ایون کتواب مویکونم کوه
داستان کامل زندگی من بهترین شیوه است تا خواننده ببیند و درک کند کوه مون بوه قعور
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اجتماع نژادپرست آمریکا پرتاب شده بود و بعد خیلی زود به زندان افتاد  ،تا اینکوه خودا و
دین اسال را شناختم و زندگیا از اینرو به آنرو شد» (همان).
واکنش ملکو به زندان ،نه تنها فراتر از یک رفتار کارناوالی ،بلکوه انقالبوی و روشونگرانه
بود و از نیروی ارادة معطوف به دانش سرچشمه میگرفت .اک پ از غنیسواختن خزانوة
دانش و تقویت شناخت خود ،رسالتش را بوا روشونگری در زنودان آغواز کورد .او بورای هوم
بندیهایش از تاریخ باشکوه سیاهان میگفت و وقتی آثار حیرت و ناباوری را در چهرة آنهوا
میدید ،بخشهایی از کتابهوای سفیدپوسوتان را برایشوان مویخوانود توا نشوان دهود کوه
سفیدپوستان از حقایق زندگی سیاهان آگاهاند و در طول نسلها با هم تبانی کردهاند تا ایون
حقایق بر سیاهان پوشیده بماند (هموان .)397 :ملکوو مطالعوه در زنودان را بوه هور جوای
دیگری ترجیح میداد؛ زیرا باور داشت که مطالعه در زندان ،بسیار فشوردهتور و متمرکزتور از
مطالعه در دانشگاه است؛ چراکه در دانشگاه ،شاهد نبود تمرکز و صونفبوازی و تشوکلهوای
گوناگون هسوتیم (هموان .)391 :ملکوو میوان دانوش خودآموختوهاش در زنودان و برناموة
آموزشی بومی در دانشگاه غنا ،شباهت خاصی میبیند و بههمیندلیل ،در سخنرانیاش برای
دانشجویان این دانشگاه ،به آنها توصیه میکنود کوه از برناموة آموزشویای کوه دولوت غنوا
برایشان تصویب کرده است ،استقبال کنند .او تأکید مویکنود کوه ایون نظوا بوومی ،بورای
رهاساختن آنها از «ذهنیوت اسوتعماری» گریزناپوذیر اسوت؛ بنوابراین ،ملکوو بوا تشوویق
دانشجویان ،به آنان پیشنهاد میکند که آنقدر بر شناخت خود بیافزایند تا بتوانند بهصوورت
مستقل در مورد مسائل بحث کنند و فلسفه بیافریننود (اکو  .)50 :5302 ،دغدغوة خواص
ملکو برای آموزش خودمحور پ از آزادی از زندان ،به دو شکل بوه بوار نشسوت :نخسوت،
ملکو اک بهعنوان عاملی روشنگر در میان زندانیهای کوالنی بوه فعالیوت پرداخوت .ایون
کنش بهطور مستقیم به ارادة معطووف بوه دانوش در وجوود او مربووط مویشود .دو  ،او در
راستای روشنگری در زندان ،به سخنوری زبردست و پرنفوذ تبدیل شد؛ بهنحویکوه آگاهانوه
یا ناآگاهانه ،ارادة معطوف به قدرت را نیز در خود تقویت ساخت .این دو اراده سوبب شود توا
ملکو اک  ،بهرغم حب در زندان و سپ اسارت در بنود ایودئولوژی غالوب آمریکوایی ،از
مرزهای محدودیت پا را فراتر بگذارد.
بهاینترتیب ،دوران حب ملکو اک  ،تناقض آشکار دستیابی به قدرت در حین اسوارت
را بهخوبی نشان میدهد .در اینجا این پرسش مطرح میشود که وقتوی اکو از زنودان آزاد
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شد ،چه اتفاقی افتاد .آیا او پ از رهایی از بند ،قادر به استفاده از قدرت بهدستآمدهاش در
حین اسارت بود؟ یا اینکه او از بندی کوچک آزاد شد تا به بندی بزرگتر بیفتد؟ بخوش دو
این مقاله ،به پاسخگویی به این پرسشها اختصاص مییابد.
 .0زندان نژادپرستی و جهل

فوکو در بررسی مفهو زندان به این نکته اشاره مویکنود کوه ایون مفهوو  ،در طوول تواریخ
دستخوش تحولهای بسیار بوده و در هر دوره ،شکل تازهای بهخود گرفته است ،اما در هموة
دورهها ،فرایند کنترل و نظارت (یا به نقل از فوکو« :برج سراسوربین» )5پایوة ثابوت سواختار
کلی زندان بوده است .آنچه فوکو فرایند دیدهبانی یا بورج سراسوربین موینامود ،در خوارج از
دیوارهای زندان ،یعنی در اجتماع بهعنوان زندانی بزرگتر نیوز دیوده مویشوود .بوههرحوال،
زندان در خارج از مرزهای این مؤسسه نیز وجود دارد .برای نمونه میتوان بوه نژادپرسوتی و
سرکوبگری نژادپرستانه در جامعة آمریکوا اشواره کورد .درواقوع ،اسوطورة رؤیوای آمریکوایی،
بهعنوان سرزمینی بر فراز تپه بهخوبی شناخته شده است ،اما آمریکا پیش از آنکه سورزمینی
فراخ و آزاد باشد ،عمالً تجلی گستردهتر مفهو فوکویی زندان است.
ملکو اک در زندگینامة خودنوشتش ،از دبیری به نا آقای آستراوسکی یاد میکند که
از اک پرسیده بود در آینده قصد دارد چه شغلی برگزینود .اکو در پاسوخ مویگویود کوه
میخواهد وکیل شود .دبیر شگفتزده میشود و به او توصیه میکند کوه بوه زنودگی ،واقوع
بینانهتر بنگرد؛ زیرا «این هدف برای یک کاکاسیاه ،اصالً واقعگرایانه نیست» (اک و هیلوی،
 .)557 :5395سپ دبیر با اشاره به اینکه اک دستهوای چوابکی دارد ،او را بوه انتخواب
حرفة «نجاری» تشویق میکنود (هموان) .ایون مثوال سواده ،وضوعیت سویاهان در زنودان
نژادپرستی آمریکا را بهخوبی نشان میدهد .این زندان همانند زندان فوکویی متناقض اسوت.
در این زندان تبهکار ،سیاهپوست و زندانبان ،سفیدپوست اسوت .در اینجوا ،سویاهی پوسوت،
جر محسوب میشود و سیاهپوست باید بهخاطر این جر کیفر شود .سیاهی پوست در این
بافت ،یک تناقض است .از یکسو ،میان سیاه و سفید ،شکافی شوگرف وجوود دارد .از سووی
دیگوور ،س ویاهان در می وان سفیدپوسووتان زنوودگی م ویکننوود .بووههم ویندلی ول ،ناخواسووته از
5 . panopticon
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سفیدپوستان تقلید میکنند و با این جماعت همرنگ میشوند .این وضوعیت بوه بونبسوتی
میماند که سیاهان در آن گرفتار میشوند و طبیعتاً احساس میکنند که هویتشان شکسوته
یا با استناد به دوبوا دوگانه شده است .یک آمریکایی و درعین حال ،یوک کاکاسویاه ،دو روح،
دو اندیشه ،دو خط مشی آشتیناپذیر ،دو آرمان درحال نبرد با یکودیگر در یوک بودن سویاه
دارد که فقط قدرت فیزیکیاش ،آن را از متالشیشدن حفظ کرده است» (دوبوا.)3 :5332 ،
درست است که بردهداری در زمان ملکو اک دیگر به اشکال سونتی و قودیمی وجوود
نداشت ،اما ذهنیت بردهداری بیشک همچنان پابرجا بود .بهعنوان نمونه ،ملکو با توجوه بوه
خاطرات کودکیاش ،اعمال سفیدپوستان را چیزی جز «شوکل مودرن و قوانونی بوردهداری»
نمیداند؛ «هرچند ایون اعموال خیرخواهانوه باشوند» (اکو و هیلوی ،)515 :5395 ،موثالً
سازمان خیریه که کودکان سیاه را از خوانوادههایشوان جودا مویکورد و کفالوت آنهوا را بوه
سفیدپوستان میسپرد .اک به هرجا مینگریست ،درمییافت که برای رنگ متفواوت ،هموه
چیز متفاوت است .بههمیندلیل ،آمریکاییها به شکلی انحصارطلبانه ،سویاهان را از آمووزش
عالی ،مشاغل باال و شرایط زیستی بهتر محرو میکردنود .اکو از ایون وضوعیت بوهشودت
ناراضی بود .او بهخوبی میدانست که این تفاوت طبقاتی ،حتی در میوان خوود سویاهان نیوز
نهادینه شده است .بهنظر اک  ،تقلیود سویاهان از سفیدپوسوتان ،بیوانگر هویوت بواختگی و
نادانی آنان بود (همان .)533 :ممکن است بگوییم که شاید این تقلید چندان هم کورکورانوه
و هویتباخته نبوده است .هومی بابا در جایگاه فرهنگ میگوید که تقلید ،تکورار یوک عمول
است با تفاوتهایی و نه الزاماً حلشدن در فرهنگ غالب؛ بنابراین ،تقلیود یعنوی الگووبرداری
مبالغهآمیز از فرهنگ ،زبان ،اندیشه و رفتار ،بهنحویکه سرانجا خودنمواییهوای اسوتعمار و
امپراتوری ریشخند شوند« :الگوبرداری از اسوتعمار ،تمنوای پدیودآوردن یوک دیگوری قابول
شناسایی است؛ بهعنوان سوژهای متفاوت که تقریباً همان اسوت اموا نوه کوامالً هموان .پو
گفتمان تقلید ،بر پایة دوگانگی بنا شده است؛ برای اینکه تقلیود موؤثر باشود ،بایود مودا از
الگوی مورد تقلید عقب بیفتد ،از آن پیشی گیرد و با آن متفاوت باشد» (هومی بابوا:5332 ،
 .)70این گفته یادآور تقلید افراطی و اغرا آمیز ملکو اک از رفتار و پوشش سفیدپوسوتان
است .برای نمونه ،زمانیکه اک هنوز به زندان نیفتاده بود و در هارلم به سر میبرد ،موهای
سرش را آنقدر صاف میکرد تا شبیه موی سفیدها به نظر آید .بعدها ملکوو اکو دربوارة
الگوبرداری کورکورانة خود بیشتر اندیشید و در برابر آن شورش کرد .اک پ از رهوایی از
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زندان ،آثار تقلید از سفیدپوستان را در جامعة سیاهان به خوبی تشوخیص مویداد ،اموا ایون
تشخیص ،ناامیدانه و تندرو بود .اک باید دسوت کوم درموییافوت کوه الگووبرداری ،گوامی
گریزناپذیر در فرایند تحول فکری او بوده است .درهرصورت ،این تشخیص بوه لطوف دانشوی
پدید آمد که اکو در زنودان بوهدسوت آورد .او بواور داشوت کوه سویاهان بوهایوندلیول از
سفیدپوستان واقعاً بیزارند که سفیدها آنها را خوار میشمرند ،اما از آنجاکوه سویاهان هویچ
راهی برای ایستادن در برابر آنها ندارند ،تنها کاری که از دستشان برمیآید ایون اسوت کوه
نقاب بر چهره بزنند و تظاهر کنند که هیچ مشکلی وجود ندارد (همان.)551 :
بهعالوه ،اک سفیدپوستان را بهعنوان سدی در برابر کسب شوناخت و هویوت سویاهان
معرفی میکرد .اک در یک سخنرانی در دانشکدة اقتصاد تأکید کرد که سفیدها بوا شسوت
وشوی مغزی به مرد میباورانند که جامعة رنگینپوسوت عمودتاً از جنایتکواران و آد هوای
کثیف تشکیل شده است» .بهاینترتیب ،مرد به خود اجازه میدادند بوهصوورت خودسورانه
نظا پلیسی برپا کنند و با استفاده از «شیوههای پلیسوی» ،مبوارزههوای ضود نژادپرسوتی را
سرکوب کنند (اک  .)37 :5301b ،با این شیوه ،مرد بیزاری از سیاهان را در بین سوفیدها
و خودبیزاری را در میان سیاهان گسترش میدادند .این تنفر دوچندان ،همان زنودانی اسوت
که رنگ سیاه در آن بهعنوان غلوزنجیر بور دسوتوپوا عمول مویکنود (هموان .)19 :وقتوی
سیاهپوستی در این شرایط گرفتار میشد ،بهراحتی میشد او را بیسواد نگه داشت .کودکان
سیاهپوست به مدارس درجهپایین میرفتند؛ آموزشی نامرغوب میدیدند و هنگامیکه بزرگ
میشدند ،دوباره به درون همان تسلسل معیوب پرتواب مویشودند» (هموان .)21 :ایون دور
باطل ،همان عقدة حقارت ،نبود عزت نف و هویتباختگیای بود کوه از کوودکی بوه ذهون
سیاهان القا میشد .اک در مصاحبهای با یانگ سوسسیالیست گفت که رفوتن سویاهان بوه
کالج و دانشگاه ،الزاماً به این معنوا نیسوت کوه آنهوا تحصویالت خووبی دارنود« :کوالجهوا و
دانشگاهها در نظا آموزشی آمریکا در بدآموزی بسیار چیورهدسوتانود» ( .)70 :5301aبوه-
همیندلیل ،ملکو اک به این سخن سفیدها -که پایاندادن به جدایی رنوگهوا و تبعویض
نژادی امری ناممکن است -اعتماد نداشت« :رنگ پوست سیاهان هرگز سفید نخواهود شود»
(اک و هیلی .)553 :5395 ،در یک مقایسه میتوان گفت که بیزاری سوفیدها از سویاهان،
عقبمانده نگهداشتن سیاهان از نظر آموزشی و فرهنگی و نظارت بر اعموال آنهوا همگوی
یک نظا کنترل و نظارت نژادپرستانه (یا سراسربین نژادی) پدید میآورد کوه مشوابه نظوا
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نظارتی در زندان فوکویی است .کنترل و نظارت نژادی ،راه را برای استعمار و بهورهجوویی از
سیاهان بهعنوان یک اقلیت یا گونة حیواتی بخوتبرگشوته -کوه انگولوار در محویط ممتواز
سفیدها زیست میکنند -هموار ساخت .درواقع ،این دیدهبانی نوژادی بوهقودری نیورومنود و
سنگدل بود که به فلج روانی سیاهان و سرکوبی جسم آنها منجر میشود .دوبووا ایون ملوت
سیاه استثمارشده را معلول ،بیمار و نزدیک به مرگ میخواند (دوبوا .)0 -1 :5332 ،دوبوا بوا
آمار و ارقا  ،گسترة نظارتی سفیدها بر سیاهان در عرصة آموزشی و همچنوین اشوتیا آنوان
برای تعلیم به سیاهان را نشان میدهد« :در فاصلة سوالهوای  5791توا  33 ،5777دانوش
آموختة سیاه از کالجهای شمالی ،در فاصلة سالهای  5771توا  21 ،5731دانوشآموختوه و
در سالهای  5731تا  ،5311نزدیک به  511دانشآموخته داشتهایم» (همان .)01 :بهایون-
ترتیب ،اگرچه انتظار میرفت تحولی شگرف در آموزش عالی سویاهان رخ دهود« ،عجیوب
است که بدانیم همان صداهایی که از آغاز بر این کار نیک درود فرسوتاده بودنود ،اکنوون یوا
سکوت کردند یا مخالف آموزش عالی برای سیاهان بودند» (همان .)02 :بهنظر میرسود کوه
دیدبان نظارتی ،به دو منظور تعداد سیاهان تحصیلکرده را بسیار محتاطانه کنترل میکورد:
نخست ،سیاهان نباید دانش کافی دربارة خود و دیگران بهدست آورند؛ زیرا این دانش آنهوا
را نسبت به حقو پایمالشده و هویت نداشتهشان بیدار میکرد .دانش سوبب تولیود قودرت
میشد و قدرت در دست سیاهان بهمعنای نابودی نظا سفیدها بوود .دو  ،افوزایش کنتورل-
شده و محدود دانشآموختگان سیاه ،ضامن پیشرفت بیخطر و غیر انقالبی آنها بود؛ ضومن
اینکه به اعترا آنها مبنی بر نبود آموزش عالی برای سیاهان پایان میداد .این ترفنود ،بوه
سیاهان توهم آزادی و اراده میبخشید و درنتیجه ذهن سیاهان و بهتبع آن وضعیت سیاسی
موجود را تثبیت میکرد .تثبیت ذهن در این بافت ،به نظریة تثبیت هویوت -کوه در پوسوت
سیاه ،ماسکهای سفید اثر فرانتز فانون مطرح شد -بسیار شوبیه اسوت« :مون بوهآراموی در
جهان حرکت میکنم و حاال دیگر عادت کردها که به دنبال دردسر نباشم .میخز و پویش
میرو و تا این لحظه حتماً در زیر چشمان سفیدها ،تنها چشمهای واقعی ،تکهتکوه شودها .
من تثبیت شدها  .آنها با تنظیم برشگرهایشان تکههایی از حقیقتم را غیر جانبدارانوه موی-
برند .من عریانا  .احساس میکنم در آن چهرههای سفید میبیونم کوه آن کسوی کوه دارد
میآید ،یک انسان جدید نیست؛ بلکه نوعی جدید از انسان است؛ یوک گونوة جدیود .بلوه ،او
یک سیاهپوست است!» (فانون.)550 :5313 ،
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دانشی که مؤسسههای آموزشی سفیدها برای سویاهان فوراهم مویکنود ،محودود اسوت.
معرفت و طبقهبندی در این بدنة آموزشی ،براساس دیدگاه و نظا معرفتی غرب استوار شده
است .این نظا  ،بهعنوان نظا غالب میکوشد تا بوا کنتورل جهوانبینوی و سیاسوت ،اعتبوار
خویش را حفظ کند .بهعالوه ،فرهنگ غالب میکوشد تا بر دیگر فرهنوگهوا نیوز تأثیرگوذار
باشد؛ یعنی فرهنگ غالب مدا نگران است که کدا خردهفرهنگ یا صداهای فرهنگی موفق
به جذب مخاطب میشوند یا با آنها ارتباط برقرار میکنند و گفتوگو میکنند .نظا غالوب
و نظا های تابع ،بر سر این چندراهی یکدیگر را به چالش میکشند .فوکو میگوید که تولیود
چنین دانشی به موضوع دانش وابسته نیست؛ بلکه به «قدرت -دانش ،فرایندها و چالشهایی
که آن را درمینوردند» مرتبط است (فوکوو)37 :5331 ،؛ بنوابراین ،مبوارزة ملکوو بوا نظوا
آموزشی سفیدها دلیل احتمالی تولید دانش اسوت؛ زیورا در ایون فراینود ،طبقوهبنودیهوا و
موضوعهایی که در سنت غرب ،بیچونوچرا پذیرفتهشدهاند ،مردود اعال میشووند و حووزه
های تازه پدید میآید .نمونة گویای ایون مسوئله بوه بیوان دایسوون ،حماسوهسوازی ملکوو
بهعنوان یک سیاهپوست در ارتباط با احیای ملیگرایوی سویاهان و سونت شوگرف حماسوة
سیاهان است که به دوران بردهداری بازمیگردد .این بوه معنوای بازگشوت بوه دسوتاوردهای
قهرمانان و نهضتهای سیاهان اسوت کوه در خواطرة عموومی سویاهان نقوش بسوته اسوت.
بازگشت به این سنت سیاهان را برمیانگیزد تا از موانع نژادی بگذرند و آنچه میخواهند بوه
دست آورند (دایسون .)520 -521 :5330 ،دایسون میافزاید :گفتمان غالب میکوشد توا بوا
جایگزینکردن خاطرة گزینشی بهجای خاطرة عموومی و بوهکاربسوتن ترفنودهایی از قبیول
سیاستزدایی و فراموشی ،صلح را برقرار سازد و این یعنی مخدوشساختن خواطرة عموومی
سنتهایی که در اقلیت قرار دارند (همان .)527 :هدف ملکو  ،بازپروری این خواطرة آسویب
دیده از راه سخنرانیهای روشنگرانه برای بیدارکردن جماعت سیاه در اینجا و آنجا بود .ایون
جنبه از رسالت اک  ،او را از اندیشمندانی چون مردیث -که محصول آموزش غورب بودنود-
ممتاز میساخت .از دیدگاه اک  ،پذیرفتهشدن مردیث سیاهپوست در دانشگاه میسیسوی-
پی نتیجة تبانی دو سیاستمدار ،یعنی رابرت کنودی و بارنوت ،بورای کسوب آرای بیشوتر در
انتخابات بود (اک .)23 :5301b ،
مشکل اساسی در آموزش خودمحور ملکو اک این بود کوه بخشوی از دانوش او بور پایوة
کتابهای تاریخی و مذهبیای استوار شده بود که فالسفه و نویسندگان غربوی نگاشوته بودنود
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(اک متون فالسفة غیر غربی را نیز مطالعه کرده بود) .بهاینترتیب ،شالودة آموزشی اکو بوه
صورت تناقضآمیز در همان نظامی شکل گرفته بود که او آن را محکو و موردود مویدانسوت.
این دانش که در گرماگر مبارزه و چالشهای نژادی و سرکوب بوهدسوت آموده بوود ،نوه تنهوا
سرکوب سیاهان به دست سفیدها را برمال میکرد ،بلکه به سورکوبشودگان اجوازه مویداد توا
قراردادهایی را که تا آن روز بیچونوچرا پذیرفته بودند ،برهم زنند و مخدوش کنند .درنتیجوه،
این روزنه فرصتی برای اصالح اجتماع آمریکایی نژادمحور بهدست میداد؛ البته بوه ایون شورط
که چنین فرصتی به دست نظا غالب از بین نرود؛ زیرا دسیسة نظا غالب سبب شد توا طورح
ملکو اک نیز ناتما بماند .این فرصت امیدوارکننوده ،از طبیعوت دوگانوة دانوش اسوتعماری
سرچشمه میگیرد؛ بهنحویکه ویلسون سو میگوید که مشکلهای مربوط به آمریکواییهوای
آفریقاییتبار بهسادگی حل نمیشوند :این مشکلها ساختاریاند و تنها به کمک راه حولهوای
ساختاری برطرف میشوند (ویلسون سو  .)320 :5375 ،با توجه به گفتة ویلسوون سوو  ،ایون
سؤال همواره مطرح است که آیا دانش ملکو  ،با درنظرداشتن ترور او ،صورفاً بور وضوع موجوود
تأثیر گذاشت یا اینکه راه حلی ساختاری بهدست داد و تغییرهای بزرگی در نظوا غالوب پدیود
آورد.
نتيجه
صرف نظر از این پرسش ،باید بگوییم که دانش ملکو اک به قدرتی بدل شود توا گفتموان
نژادی را تغییر دهد .شاید بتوان گفت که اگر اک به زندان کالنی نرفته بوود ،چنوین اموری
ناممکن بود؛ اما حقیقت این است که اک پیش از رفتن به زندان کوالنی ،سوالهوا در یوک
دور باطل زیسته بود؛ یعنی در زندان بزرگتری به نا نژادپرستی و جهول هوارلم .بوهعوالوه،
تحول شخصیتی اک بدون تجربهکردن جنایت و بزه در زندان بزرگ جامعة تبهکوار هوارلم
امکانپذیر نبود .درهرصورت ،در زندگی اک شاهد دو زندان هستیم که هردو نقشوی بسوزا
در دستاوردهای او داشتند .پو هوردو زنودان ،سوهمی برابور در تحوول ،کسوب معرفوت و
قدرتمندشدن ملکو اک ایفا میکردند .گفتمان زندان (زندان بوه مفهوو گسوتردهتور آن،
یعنی ایدئولوژی نژادپرستی) ،درنهایت نظرهای فوکو را دربارة ابها و تنواقض مفهوو زنودان
در مراقبت و تنبیه :تولد زندان تأیید میکند .نتیجة این تناقض از یکسو سرکوب و از سوی
دیگر آزادی زندانی است ،اما این مقاله از مرز نظرهای فوکو هم میگذرد و مفهوو زنودان را
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به نژادپرستی بهعنوان زندانی بزرگتر تعمیم میدهد .گفتمان نژادپرستانه بهقدری نیرومنود
است که بر تما روابط اجتماعی از هر حیث تأثیر میگذارد .به عقیدة دوبوا ،آرمانهوایی کوه
برای مرد تعریف میشوند ،تأثیری مستقیم بر رفتار آنها دارند.
دوبوا بهعنوان یک اندیشمند ،قطعاً میداند که سیاهچال نژادپرستی ،دچار تناقض است و
بهراحتی خود را بهچالش میکشد؛ بهاینمعنا که گفتمان زندان ،بوهناچوار گفتموان آزادی را
تقویت میکند و در این مسیر ،دانش و قدرت بهدستآمده از طریق تجربوه و مطالعوه ،ابوزار
براندازی گفتمان زندان را فراهم میسازد؛ بنابراین ،گفتمان زندان فواید خاص خوود را دارد؛
همانگونه که زندان به نقطة عطف زندگی ملکو اک تبدیل شد .کماند افرادی که پو از
آزادی از زندان به چنین بینش و تحول ژرفی رسیده باشند؛ به بیان دیگر ،کمانود زنودانیانی
که پ از آزادی به رهبرانی جهانی برای مبارزه با ستم تبودیل شوده باشوند .بوا ایونحوال،
استثناهایی (مانند ملکو اک ) هم وجود دارد که فرضیة فوکو را تقویت میکند؛ فرضویهای
که از بینش تاریخی عمیق او -مبنی بر تناقض تأثیر زندان بر زندانی و تبدیلشودن تهدیودها
به فرصتهایی برای تحول و پیشرفت -سرچشمه میگیرد.
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